
készládát állítottunk elő. Ebben az időszakban alakult ki a jelenlegi fűrészcsar
noki elrendezés is, ahol két szállító berendezésen keresztül érkezik az alapanyag a 
csarnokba. Az egyik soron a vékony tartományú, 22 cm átm. alatti fa bevágása 
történik PRIZMATIC páros körfűrésszel, illetve a másikon a 24 cm feletti fa CANAL1 
hasító szalagfűrészre kerül, ahol a derékszögű vágástól a prizmázásig történik a fel
dolgozás. A ládatermelés időközben nagy változáson ment keresztül — szabvány
módosítás, kedvezőtlen ár — ez azt eredményezte, hogy csupán a ládatermelés
ből eredményesen gazdálkodni nem lehetett, ezért nekünk is termékváltoztatást 
kellett végrehajtani. A ládatermelés mellett 1985-től MÁV—EUR rakodólap gyár
tását határoztuk el. Üzemünk azóta is ezzel a technológiával dolgozik, felépítésé
re jellemző a három részre való tagozódás: rönktér, csarnok, készárutér. 

Rönktér: itt fogadjuk a saját termelésű és szállítással érkező faanyagot, ami éves 
szinten 18—20 ezer m 3. Az üzem évente 14—15 ezer m 3 hengeres fát dolgoz fel, 
a többi faanyag értékesítésre kerül. Faanyag fogadásához és az értékesítéshez ren
delkezésre áll: 2 db MTZ—80-asra szerelt KCR—4000-es, 1 db T—174 Weimar, 1 
db MTZ—80-as erőgép pótkocsival. A beérkező fanyagot a telepen 2,5—3-szoros 
mozgatással tudjuk a behordó láncos transzportőrök mellé közelíteni. 

Fűrészcsarnok: éves szinten 4000 m 3 ládaféleséget gyártunk. A ládatermeléshez 
szükséges elemeket ettől az évtől kétharmad részben hámozóval termeljük 26 cm-
nél vastagabb rönkből. A fennmaradó mennyiséget a rakodólapelem-termelés so
rán keletkező oldalanyag pallózásából behúzóhengeres szalagfűrészen állítjuk elő. 
illetve a saroktőke-termelés is 800-as szalagfűrészen történik. A ládaelemeket az 
1980-as évek elején beállított CORALI tűzőgépeken tűzzük fel. Gépparkunk a kö
vetkező: 1 db hossztoló és saroktőke-hasító körfűrésszel ellátott homloktűző, 1 db 
fenékfeltűző, 1 db keretelő, 2 db saroktűző, 1 db tetőtűző. 

MÁV—EUR rakodólapból évente 65—70 ezer db-ot készítünk, ami 3000 m 3 kész
terméknek felel meg. Az elemtermelési technológiát az átlagos fűrészüzemek rend
szerét követik. A páros körfűrészre érkező anyag leszélezés után a sorozatvágón 
keresztül eresztve adja a raklap tuskóanyagát a palettacsúszót. A CANALI hasító 
szalagfűrész által bevágott fa a 800-as és P—9-es szalagfűrészekre kerül, ahol a 
raklapra szükséges deszkát termelik meg. Az elkészített raklapelemeket a csar
nokból a készárutérre szállítjuk, ahol 2—3 hónapos természetes száradás után ke
rül vissza a csarnokba. Vastagoló gyalun állítjuk be az elemek pontos méreteit. 
Hossztolás, méretreszabás után történik a kézi rakodólap-szögezés. A kész rakodó
lap sarkalását, besütését és fózolását egy menetben végezzük egy általunk össze
szerkesztett gépen. 

Készárutér: itt raktározzuk a megtermelt készterméket, s innen történik az ér
tékesítés. Az értékesítést 4 fő végzi egy Desta targonca segítségével. 

Az üzemben évi 7000 m 3 készterméket állítunk elő, melynek árbevétele ebben 
az évben eléri a 60 millió Ft-ot. Ágazati szintű eredmény az árbevételhez viszo
nyítva előreláthatóan kb. 20%-os lesz. Az itt dolgozó 105 fő éves keresete: 85—90 
ezer Ft között alakul. 

HOZZÁSZÓLÁS A  X I . OTE-NAPO N ELHANGZOTTAKHO Z 

A TOT erdészeti és faipari szakbizottsága megbízásából három gondolathoz 
kérek néhány percnyi figyelmet és támogatást : 

Az első: 

Az Országos Erdészeti Egyesület augusztusban, Szombathelyen megtartott 
közgyűlésén és ott elhangzott felszólalásomban szükségesnek és indokoltnak 
tar tot tam, hogy a megújuló egyesület vezető szerveiben: a választmányban, 
az elnökségben, továbbá a szakbizottságokban és szakosztályokban mind több. 
termelőszövetkezetekben dolgozó erdészeti szakember kapjon helyet az esedé
kes választások során. Ezen gondolatomat ar ra alapozom, hogy ma már minden 
harmadik hektár erdő termelőszövetkezeti erdő Magyarországon. A termelő-



szövetkezetekben dolgozó egyesületi tagokat a r ra buzdítom, hogy alakítsa
nak megyei egyesületi csoportokat. E tekin te tben model lér tékűnek ta r tom a 
Bolla Sándor e rdőmérnök vezette Győr-Sopron megyei tsz erdész és környe
zetvédő, va lamin t a dr. Balázs István e rdőmérnök vezette, Pest megyei tsz-
csoportokat. 

A második: 

Az erdészeti felsőoktatás fellegvára, a soproni Erdészeti é s Fa ipar i Egyetem 
szakkörökben rokonszenvet kiváltó lépést kezdeményezett a közelmúltban. A 
szakma jövőjéért érzett felelősségtől á thatva , a lapí tványt hozott lé t re a kép
zés elősegítésére, továbbá a hallgatók, oktatók, kuta tók továbbképzésének és 
nyelvismeret-fejlesztésének fokozása érdekében. Az a lapí tvány az „Erdészeti , 
Faipari , Papí r ipar i Nemzetközi ösztöndí jas Alapí tvány" nevet viseli. Az ala
pí tvány okiratát , valamint a rektor i felhívást a területi szövetségek m e g k a p 
ták. A jelenlevőktől kérem, ki-ki, anyagi erejéhez mér ten , támogassa az a lma 
mate r nemes célokat szolgáló a lapí tványát . 

Meggyőződésem, hogy az erdőgazdálkodó termelőszövetkezeteknek méltán 
ott a he lyük az a lapí tvány alapító tagjainak sorában. 

A harmadik: 

Az erdészeti és faipari szakbizottság, Németh János szakbizottsági e lnök ve
zetésével megállapítot ta, hogy az elmúlt évtizedekben létrejött erdészeti szer
vezetek (társulások, közös vállalatok stb.) kiemelkedő szerepet töl töt tek be a 
termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás (faipar) fejlődésében, és ajánlást te t t az 
á ta lakulásra . A korábbi , jogi személyiség nélküli társulások jogi személyiségű 
gazdasági tá rsaságokká tör ténő átalakulása során a lehetséges formák közül 
az egyesülést, a korlátolt felelősségű társaságot és a közös vállalatot ajánlotta, 
figyelemmel az adott térség hagyományai ra , nem kevésbé a sajátosságokra. 

A szervezeti átalakulással egy időben" az erdészeti és faipari szakbizottság 
kezdeményezi és javasolja a szakmai egyesületek — mint érdekképviselet i 
szervek — szerveződését. A m á r megalakul t egyesületek a későbbiek során 
létrehozhat ják országos szakmai szövetségüket. Ügy vélem, helyes, ha nem csak 
az erdőgazdálkodók, h a n e m egyes, speciális szaktevékenységet végzők is fon
tolóra veszik az egyesülés lehetőségét, szükségességét. Érdemes megszívlelni 
Kaán Károly több min t ha t évtizeddel ezelőtt megfogalmazott gondolatai t : 
„ . . . az érdekképviseletek tevékenységének minél tágabb kör re tör ténő k i 
terjesztése és kiépítése feltétlenül biztosítja a sikert!". 

Egy markáns szakmai és egyéni érdekképviselet h iánya ma m á r lépten
nyomon érezteti hatását . A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásban a több 
mint félmillió hek tá rny i erdővagyonnal való gazdálkodás problémái mellett 
számos emberi gond is feszül, sokan küszködnek a magárahagyato t t ság nyo
masztó érzésével. 

Ahhoz, hogy a sokszínű és sajátos termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás — 
beleértve az elsődleges faipart, fakereskedelmet és vadgazdálkodást is — a kor 
igényeinek megfelelően, európai színvonalon tudjon a vele szemben támasz
tott gazdasági, társadalmi elvárásnak maradék ta lanu l megfelelni, tör ténelmi 
léptékű és ér tékű, alulról induló szerveződésre, szakmai egyesületekbe, illetve 
szövetségekbe való tömörülésre van mielőbb szükség. Ennek a fontos és ha 
laszthatat lan cselekvésnek, i l letve szerveződésnek legyen nyi tánya a mai nap. 
az abádszalóki XI. Országos Termelőszövetkezeti Erdőgazdasági Nap. 
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